Декларация за защита на данните

Data Protection Notice

Instagram страница на
Bosch Engineering Center Sofia
(@boschecscareers)

Instagram page of
Bosch Engineering Center Sofia
(@boschecscareers)

Роберт Бош ЕООД (наричано по-нататък "Bosch" или
"ние" или "нас") се радва на посещението Ви в нашата
Instagram страница и интереса Ви към нашата компания.

Robert Bosch EOOD (in the following "Bosch" or "we"
or "us") thanks you for visiting our Instagram page and
for your interest in our company.
h

Защитата на Вашите данни в процеса на обработката на
лични данни е важен въпрос за нас. Ние обработваме
личните данни, събрани по време на посещението Ви на
нашата Instagram страница поверително и само в
съответствие със законовите разпоредби.

Protecting your data in relation to the processing of
personal data is important to us. We process the
personal data that are collected when you visit our
Instagram page confidentially and only in accordance
with statutory regulations.
г

Администратори на лични данни и политики за
поверителност/ декларации за поверителност

Controller and privacy policies/ data protection
notice

Администраторите, отговорни за обработването на
личните Ви данни в нашата Instagram страница са Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland и Роберт Бош ЕООД, бул. Черни
връх 51Б, 1407 София, България.

The controllers responsible for processing your data
with regard to our Instagram page are Meta Platforms
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland and Robert Bosch EOOD,
boul. Cherni vrah 51B, 1407 Sofia, Bulgaria.

Политиката за поверителност на Instagram може да
намерите на https://privacycenter.instagram.com/policy.
Политиката съдържа също така информация за това как
да се свържете с Instagram, ако имате някакви въпроси
относно защита на личните данни.

You can find Instagram’s privacy policy at
https://privacycenter.instagram.com/policy.
The policy also contains information on how to contact
Instagram if you have any questions about data
protection.

Можете да намерите нашата декларация за защита на
данните
на
https://www.bosch.bg/data-protectionnotice/?prevent-auto-open-privacy-settings=1.
Можете също да се свържете с нас на имейл
contact@bg.bosch.com, ако имате някакви въпроси
относно това, как ние защитаваме Вашите данни.

You can find our data protection notice at
https://www.bosch.bg/en/data-protectionnotice/?prevent-auto-open-privacy-settings=1.
You
can
also
contact
us
at
email
contact@bg.bosch.com if you have any questions on
how we protect your data.

Събиране, обработка и използване на лични данни

Collecting, processing and using personal data

Обработка на данни от Instagram

Data processing by Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd. обработва Вашите лични
данни, когато посещавате нашата Instagram страница. За
повече информация относно видовете лични данни,
които Meta Platforms Ireland Ltd. обработва и какви права
за защита на данните имате спрямо Instagram, моля,
вижте политиката за поверителност на Instagram,

Meta Platforms Ireland Ltd. processes your personal
data when you visit our Instagram page. For more
information on what kinds of personal data Meta
Platforms Ireland Ltd. processes and on what data
protection rights you have against Instagram please
see Instagram's privacy notice referred to above. We

посочена по-горе. Нямаме влияние върху обработката на
данните от Meta Platforms Ireland Ltd.

have no influence on Meta Platforms Ireland Ltd.'s
data processing.

Опции за настройки и достъп до статистически
данни
Вие можете да управлявате настойките на Вашата
поверителност
в
Instagram
на
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/.

Settings options and access to statistical data

Instagram ни позволява да правим следните настройки на
нашата Instagram страница и ни дава достъп до следните
данни:
• Можем да изберем целевата група, за която е
предназначена нашата Instagram страница и
отделните ни снимки и видеа, публикувани на
страницата ни. Настройките се правят въз основа на
общи параметри (например възрастова група, език,
регион, интереси), което позволява да се адресират
конкретни групи с нашето съдържание. Не е
възможно да се адресират или идентифицират
отделни лица въз основа на настройките, които
Instagram ни позволява да направим.
• Instagram ни дава достъп до статистически анализи,
които предоставят информация за използването на
нашата страница. Анализите, до които имаме достъп,
не дават възможност за индивидуално анализиране
на навиците за сърфиране на избрани лица. Ние
имаме достъп само до обобщени данни (като брой и
вид хора, които виждат и се ангажират с нашите
реклами, включително информация за общата
демография и интереси), които предоставят
информация за нашата клиентела и използването на
нашата Instagram страница. За повече информация
относно статистическите данни, предоставени от
Instagram, моля, посетете Meta Privacy Policy - How
Meta collects and uses user data · Privacy Center
(instagram.com)
Не можем да повлияем на обработката на данни от
Instagram по никакъв друг начин. Ние обработваме тези
данни, за да публикуваме съдържанието на нашата
страница, насочено към съответната целева група, и за
да разберем по-добре и да оптимизираме използването
на нашата страница.

Instagram allows us to adjust the following settings on
our Instagram page and gives us access to the
following data:
• We can select the target group for which our
Instagram page and our individual photos and
videos published on our page are intended. The
settings are adjusted based on general
parameters (e.g. age group, language, region,
interests), which makes it possible to address
specific groups with our contents. It is not
possible to address or identify individual persons
based on the adjustments of the settings
Instagram allows us to make.
• Instagram grants us access to statistical
analyses that provide information on the use of
our page. The analyses to which we have access
are not suited to individually analyze the
browsing habits of selected persons. We merely
have access to aggregated data (such as
number and kinds of people who see and engage
with our ads, including information about the
general demographics and interests) that provide
information on our clientele and the use of our
Instagram page. For more information on the
statistics provided by Instagram please visit Meta
Privacy Policy - How Meta collects and uses user
data · Privacy Center (instagram.com)

Комуникационни инструменти, които използваме, за да
общуваме с Вас

Communication tools we use to communicate with you

Можете да ни изпращате съобщения в Instagram. Когато
ни изпратите такова съобщение, получаваме следните
данни от Instagram:
• Входящо съобщение

You can send us messages on Instagram. When you
send us a message, we receive the following data from
Instagram:
• Incoming message

You can manage your Instagram privacy settings at
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_se
curity/.

We cannot influence Instagram's data processing in
any other ways. We process these data in order to
publish contents on our page addressing the
appropriate target group and to better understand and
optimize the use of our page.

•
•
•
•

Име
Снимка на профила
Прикачени файлове
Гласови/видео съобщения

•
•
•
•

Name
Profile picture
Attachments
Voice/video messages

Използването на тези данни ни позволява да обработим
заявката Ви и да Ви окажем съдействие (например чрез
нашата Instagram страница можете да ни изпратите
въпроси относно нашите продукти и тогава можем да им
отговорим). Ние също използваме тези данни в
обобщена и анонимизирана форма, за да разберем подобре как се използва нашата Instagram страница. В тази
връзка можем да анализираме какви групи лица
използват комуникационните канали, предлагани на
Instagram страницата ни, в кои държави и на какъв език.

Using these data allows us to process your query and
to offer you support (for example, via our Instagram
page you can send us questions regarding our
products which we will then answer). We also use
these data in an aggregated and anonymized form in
order to better understand how our Instagram page is
used. In this regard, we can analyze what groups of
persons use the communication channels offered on
our Instagram page in what countries and in what
language.

Правното основание за обработката на вашите данни е
легитимният ни интерес (Член 6, т. 1, буква е) на ОРЗД)
или, ако е приложимо, съществуващо договорно
взаимоотношение (Член 6, т. 1, буква б) на ОРЗД).

The legal basis for the processing of your data is our
legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR) or, if
applicable, an existing contractual relationship (Article
6(1)(b) GDPR).

Съобщенията, които ни изпращате във Instagram, също
се обработват от Meta Platforms Ireland Ltd. За повече
информация относно начина, по който Meta Platforms
Ireland Ltd. обработва данните, вижте политиката за
поверителност на Instagram, посочена по-горе.

The messages you send us on Instagram are also
processed by Meta Platforms Ireland Ltd. For more
information on how Meta Platforms Ireland Ltd.
processes data please see Instagram's privacy policy
referred to above.

Допълнителна информация и Вашите права

Further information and your rights

Повече информация относно обработката на Вашите
данни и относно Вашите права, моля, вижте в нашата
посочена по-горе декларация за защита на данните. В
нея можете също да намерите информация как да се
свържете с нас, ако искате да получите информация и да
поискате достъп до личните си данни или ако искате да
подадете сигнал за инцидент, свързан със защитата на
данните.

For more information on the processing of your data
and on your rights please see in our above linked data
protection notice. Here you find also information on
how to contact us if you wish to receive information on
and request access to your personal data or if you
wish to report a data protection incident.
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